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I. TAAK, SAMENSTELLING EN WERKWIJZE VAN DE COMMISSIE

In de vergadering op 21 november 1972 stelde de
commissie een tussentijds verslag vast. Dit verslag
werd gezonden aan de beheerders van de archiefbewaarplaatsen waarin notariële archieven berusten en aan
enige anderen die om toezending verzochten: de
algemene rijksarchivaris, de rijksarchivarissen in de
provincie, de hoofden van de vier afdelingen van het
. algemeen rijksarchief, de gemeentearchivarissen van
Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Axel, Bergen op Zoom,
Breda, Delft, Dordrecht, Eindhoven, Goes, Gouda, .
Gorinchem, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, Heerlen,
Helmond, Hulst, Kampen, Leiden, Nijmegen; Rotterdam,
Schiedam, Tilburg, Utrecht, Vlaardingen, Zutphen en
Zwolle. Voorts ontvingen de Archiefraad, het bestuur
van de Vereniging van archivarissen in Nederland en
de Notariële Raad een exemplaar van het tusse~ijds
verslag.
·
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Commissie IV van de Archiefraad, geinstalleerd op
12 januari 1972, had tot taak het uitbrengen van
een advies aan de Archiefraad omtrent de wijze
waarop de notariële archieven 1842-1895 door nadere
inhoudelijke ontsluiting (dus ná inventarisatie)
dienstbaar kunnen worden gemaakt aan velerlei vormen
van historisch onderzoek.
De commissie bestond uit:
jhr.mr. e.c. van Valkenburg, voorzitter van
de Stichting Centraal Bureau voor genealogie
(voorzitter);
mr. P.L. Nève, kandidaat-notaris, wetenschappelijk hoofdmedewerker bij de universiteit van
Amsterdam (secretaris);
dr. s. Hart, adjunct-gemeentearchivaris van
Amsterdam;
mr. F.C.J. Ketelaar, secretaris van de
Archiefraad;
drs. R. Rentenaar, hoofd van het bureau voor
naamkunde en nederzettingsgeschiedenis van
de Koninklijke Nederlandse akademie van
wetenschappen;
dr. A.J. KÖlker, chartermeester bij het
rijksarchief in Noord-Holland, sedert
1 september 1973 provinciaal inspecteur der
archieven in Noord-Holland.
De commissie kwam 18 maal bijeen, namelijk op
12 januari, 25 januari, 29 februari, 13 maart, 14 april,
27 april, 6 juni, 17 augustus, 30 augustus. 12 oktober,
31 oktober, 21 november 1972, 23 januari, 6 maart,
24 april, 10 juli, 9 oktober en 8 november 1973.
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Aan het verzoek van de commissie om reacties.werd
gevolg gegeven door het convent van rijksarchivarissen, de kring van gemeente- en streekarchivarissen in Noord-Brabant en de gemeentearchivarissen
van Gorinchem, Kampen, Leiden, Nijmegen, Rotterdam
en Zwolle.
T·i jdens de studiedagen van de Vereniging van
archivarissen in Nederland op 1-2 november 1973
reageerde een der inleiders drs. P.H.J. van der Laan
op enige onderdelen van het tussentijds verslag.
De commissie is erkentelijk voor de aan haar
tussentijds verslag bestede aandacht. Alle op- en
aanmerkingen heeft zij zorgvuldig overwogen; op
enige punten leidden de reacties tot herziening
van de denkbeelden van de commissie (b.v. die inzake
de nummering der notariële akten, het te gebruiken
fiche, de fasering van de ontsluiting en de vermelding van gegevens van een aantal comparanten).
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Artikel 61 van de wet van 9 juli 1842 op het
notarisambt (in werking getreden 16 oktober 1842)
schrijft voor dat de notarissen "hunne minuten,
registers en repertoria zorgvuldig in eene regelmatige orde bewaren en die steeds op eene voegzame
en veilige plaats wegsluiten". De "minuten,
registers en repertoria" van een notaris vormen
volgens de artikelen 69 en 69a van de zelfde wet
dát gedeelte van het notarieel archief dat te
zijner tijd naar de notariële bewaarplaatsen
en vandaar naar de rijksarchiefbewaarplaatsen
wordt overgebracht. Dit gedeelte wordt gewoonlijk
"protocol" genoemd (waarbij de term protocol
gebruikt wordt in een van de Nederlandse archiefterminologie afwijkende betekenis). Waar in dit
verslag gesproken wordt over notariële archieven,
bescheiden en archiefbescheiden, wordt steeds
bedoeld: het protocol, samengesteld gelijk hiervoor
is aangeduid.
De bescheiden die door particulieren tijdelijk aan
de notaris werden toevertrouwd om te dienen ter
voorbereiding en redactie van notariële akten~., de.
op elk notariskantoor voorkomende niet-officiele
registers, klapp~rs en kaartsystemen, de dossiers
van lopende en afgewerkte zaken, de dubbelen·van
door de notarissen vervaardigde successiememories
kunnen wél als deel van het notariële archief-inruime-zin worden beschouwd (vergelijk artikel 65,
tweede lid, van de wet op het notarisambt), doch
in ieder geval behoren deze niet tot het protocol,
evenmin als de notariële praktijkboekhouding.
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1. Samenstelling van de notariële archieven 1842-1895

Slechts
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Slechts de protocoll~n komen op den duur in de rijksarchiefbewaarplaatsen terecht; de overige genoemde
bescheiden blijven op de notariskantoren achter, of
worden na verloop van tijd vernietigd. 1)
·
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Waaruit bestaan deze "minuten, registers en repertoria" precies?
.
De notarissen zijn personen, door het staatsgezag met
de bevoegdheid bekleed om, onder de voorwaarden
waaraan die bevoegdheid is gebOnden, geschriften op
te maken, strekkende om tot bewijs te dienen, m.a.w.
authentieke schriftelijke bewijsstukken te vervaardigen. Deze bewijsstukken, notariële akten
genaamd, zijn bestemd om door de notaris te worden
bewaard, onder hem te blijven berusten. Dat is de
algemene regel, en zulke akten, bestemd om onder de
notaris te berusten, heten "minuten" of "minuutakten".
In uitzonderlijke gevallen staat de wet toe dat
authentieke schriftelijke bewijsstukken worden opgemaakt om te worden uitgereikt aan belanghebbenden:
die categorie akten wordt "brevetakten" of "originaliaakten" genoemd. Duidelijk is dat deze brevetakten in ·
de regel niet in de protocollen worden aangetroffen:
zij zijn juist vervaardigd om te word.en uitgegeven~
De wet op het notarisambt, evenals de tot 1917 in
Nederland geldende wet van 22 Frimaire, jaar VII,
verplichtte de notarissen een register of repertorium
(deze term gebruikt in een van de Nederlandse archiefterminologie afwijkende betekenis) aan te houden.
Hierin worden dag voor dag onder doorlopende nummers
alle door de notaris verleden akten (minuten en
brevetakten) ingeschreven. Daarnaast dienden in .dat
z.g. repertoire nog te worden ingeschreven de door
de notarissen opgemaakte afschriften en uittreksels
die zij afgaven van aan hen getoonde stukken.
Artikel ;o van de Primairewet bepaalde, dat per ingeschreven akte vermeld dienden te worden: nummer,
datum, aard der akte, namen, voornamen en woonplaatsen van partijen, aanwijzing, ligging en prijs
der onroerende goederen (als de akten eigendom,
vruchtgebruik of genot van onroerende goederen tot
onderwerp hadden) en de vermelding van de registratie
van de akte. De repertoires liepen per jaar; een
dubbel moest steeds binnen twee maanden na het
verstrijken van het kalenderjaar naar de griffie van
de arrondissementsrechtbank worden overgebracht.
Artikel 183 oud (thans 143c) van het wetboek van koophandel verplicht de notaris een afzonderlijk register
aan te houden van de door hem opgemaakte akten van
wisselprotest (n.l. van non-acceptatie en van
non-betaling).
·
1) De commissie betreurt dat dit laatste geschiedt.
Zij pleit er voor dat ook deze bestanddelen van het
notarieel archief-in-ruime-zin naar de rijksarchiefbewaarplaatsen worden overgebracht, doch acht dit
verslag niet de juiste plaats om op deze zaak
dieper in te gaan.
Deze
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Deze akten komen derhalve én in het repertoire én ·in
het zo juist genoemde register voor.
Met de beschrijving van deze drie componenten:
minuten, repertoires en registers van wisselprotest
is de opsomming van de bestanddelen van het protocol
voltooid.
2. Overbrenging naar de rijksarchiefbewaarplaatsen
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De wet op het notaris~bt (artikel 68a, vijfde lid)
verplicht een nieuw benoemde notaris de minuten,
registers en repertoria van zijn voorganger, voor zover
zij op de 1e januari van het jaar van overneming
ouder zijn dan 30 jaar, over te brengen naar de in elk
arrondissement bestaande algemene notariële bewaar~
plaats. Voorts kan iedere notaris, met machtiging van
de kamer van toezicht, zijn eigen minuten enz. die
ouder zijn dan 30 jaar, naar die bewaarplaats overbrengen. De in de bewaarplaats berustende protocollen
vallen onder de notariswet en zijn niet openbaar.
Het krachtens artikel 41 van de Archiefwet 1962 gewijzigde artikel 69a van de wet op het notarisambt
geeft de ministers van justitie en van cultuur,
recreatie en maatschappelijk werk de bevoegdheid de
overbrenging naar de rijksarchiefbewaarplaatsen te
regelen van de notariële archiefbescheiden welke
ouder zijn dan 75 jaar (dit in afwijking van de voor
andere overheidsarchieven gebruikelijke termijn van
50 jaar). Van deze bevoegdheid is gebruik gemaakt door
de vaststelling van het Overbrengingabesluit notariële
archiefbescheiden (beschikking van 20 oktober 1969,
Stort. 240). Volgens deze beschikking dienen de bescheiden uit de notariële bewaarplaats overgebracht
te worden naar de rijksarchiefbewaarplaats in de
hoofdplaats van de provincie, binnen de grenzen waarvan
de betrokken notaris zijn standplaats heeft gehad.
Grote massa's notarieel archief zijn of zullen worden
overgebracht uit de notariële bewaarplaatsen naar de
rijksarchiefbewaarplaatsen, t.w. over de periode
16 oktober 1842 tot circa 1895·
Bij de overbrenging van de notariële archieven naar de
rijksarchiefbewaarplaatsen wordt door de minister van
justitie (op wiens last de overbrenging geschiedt) een
zekere beperking van de openbaarheid dier archieven
gesteld: bij de overbrenging wordt bepaald dat de
archiefbescheiden, betrekking hebbende op nog in
leven zijnde personen (als vuistregel geldt: personen
wier geboortedatum minder dan 110 jaar geleden is),
uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek mogen worden
geraadpleegd. Deze beperking heeft uit de aard der
zaak, voor wat betreft de thans over te brengen
bescheiden, een "aflopend" karakter.
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3. Inbewaringgeving aan gemeenten

M

De beheerders d.er rijksarchiefbewaarplaatsen kunnen
de aldus ontvangen bescheiden aan gemeenten in bewaring
geven, met machtiging van de minister van cultuur,
recreatie en maatschappelijk werk. Mede op advies van
de Archiefraad (adviezen 46 en 47, gepubliceerd in
het verslag over 1972 blz. 74-83) pleegt aan die
inbewaringgeving de voorwaarde te worden verbonden
dat de bescheiden binnen redelijke tijd toegankelijk
dienen te worden gemaakt (dit houdt in: inventariseren
én inhoudelijk ontsluiten) op in overleg met de
betreffende rijksarchivaris te bepalen wijze. Het ontwerpen van de terzake door de rijksarchiefdienst uit
te vaardigen richtlijnen vormt de belangrijkste taak
van de commissie. Het bepalen van wat onder "redelijke
tijd" verstaan .mag worden behoort niet tot de t·aak van
deze commissie. Dit. wordt aan het ovêrleg tussen de
betrokken archivarissen overgelaten.
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4. Ontsluiting van de minuutakten vóór die van de
repertoires en de registers van wisselprotesten
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De commissie gaf aan het ontwerpen van richtlijnen
voor de inhoudelijke ontsluiting van de minuutakten
voorrang boveneen beraad over mogelijke inhoudelijke
ontsluiting van de repertoires en de registers van
wisselprotesten.
Wat betreft de repertoires kan nu reeds worden opgemerkt dat deze toch enerzijds zelf reeds als een middel
tot ontsluiting kunnen worden aangemerkt, anderzijds
onvoldoende gegevens verschaffen over de inhoud van de
akten om indicering te rechtvaardigen.·Het blijft
uiteraard mogelijk t.z.t., nadat de minuutakten toegankelijk zijn gemaakt, via de repertoires sommige
gegevens uit de brevetakten te achterhalen. Onder de
Frimairewet was de inhoud der repertoires nog enigszins gevarieerd, doch sedert 1917 bevatten ze slechts
namen en woonplaatsen. Ontsluiting van deze repertoires
zou slechts een beperkte genealogische vraagstelling
bevredigen.
De registers van wisselprotesten zijn eveneens zeer
eenzijdig van inhoud. Bijzondere gegevens (zoals
oudtijds de valutakoersen) zijn aan deze registers
niet te ontlenen.

5. Inhoud van de minuutakten
Grondslag
dienen te
de inhoud
notariële

voor de opinievorming der commissie zou
zijn het resultaat van een onderzoek naar
der minuutakten, bewaard in de 19e-eeuwse
archieven.
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Het bleek de commissie, uit informatie van de zijde
van de afdeling indirecte belastingen van het
ministerie van financiën, dat de inspecteurs van de
regiRtratie slechts de opbrengsten van de diverse
.
soorten registratierechten noteren en verzamelen niet
echter de aantallen der geregistreerde akten ond~r:--
verdelen naar de aard dier akten. Voor de fiscus zijn
slechts de opbrengsten van belang. Bij het departement
va.n financiën zijn derhalve geen gegevens omtrent de
&ard en de inhoud der minuutakten te verwachten.
Tevens bleek de commissie dat, althans voor de
periode 18~-1895, een systematisch onderzoek op dit
punt in de bij de giffles der rechtbanken gedeponeerde,
dubbelen van de repertoires niet mogelijk zou zijn.
Zij vernam van de heer M. Rodenburg, op het departement van justitie belast met de zorg voor de gerechtelijke en notariële archieven, dat het uitgesloten is
de dubbelen der repertoria uit de nog niet naar de
rijksarchiefbewaarplaatsen overgebrachte griffiearchieven te lichten ten behoeve van steekproeven
naar de aard der akten.
Besloten werd derhalve het onderzoek tot een steekproefsgewijze analyse van minuutakten te beperken.
De commissieleden Hart en KÖlker verschaften resp. een
overzicht van de samenstelling van het Amsterdamse
bestand aan akten over de jaren 1820 en 1840 en een
overzicht van de samenstelling van de totale aantallen
akten tussen 1800 en 1880, zoals deze voorkomen in de
repertoires van de notarissen te Edam, Heemstede en
Aalsmeer.
Becijferd werd dat de transport- en hypotheekakten
uitmaakten in de periode 1800-1880 te Edam 54%, te
Heemstede 56% en te Aalsmeer 46% van het totale aantal
verleden akten. Voor Amsterdam (1840) was dit
percentage 22%.
De commissie acht het opportuun met deze gegevens te
volstaan en geen verdere arbeid aan te wenden voor
onderzoek naar de aard der akten. De commissie kan zich
een voldoende duidelijke indruk van de aard der akten
voor ogen halen: het accent ligt zeer sterk op akten
van transport van onroerend goed, op akten van
hYpotheek en op testamenten.

6. Ontsluiting van de transport- en hypotheekakten
Met betrekking tot de transport- en hypotheekakten
(in de onderhavige protocollen zo rijkelijk vertegenwoordigd) heeft de commissie zich nog de volgende
prealabele vraag gesteld: is het wel nodig deze akten
te ontsluiten, daar de door de hypotheekkantoren bijgehouden registers van overschrijvingen en inschrijvingen (van resp. transporten en hypotheken) deze
gegevens ook bevatten, toegankelijk via perceelsnummers
en persoonsklappers.
Om
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Om twee redenen heeft de commissie besloten ook de
transport- en hypotheekakten te betrekken in richtlijnen voor inhoudelijke ontsluiting.
In de eerste plaats is het de commissie bekend dat
de hypotheekregisters over de periode 1838-1878 veelal
zijn vernietigd, zulks in verband met de wet van
5 juni 1878 Stb. 90 (vernieuwing hypothecaire inschrijvingen daterend van vóór 1 januari 1879).
In de door deze vernietiging ontstane leemte kan
voorzien worden door ontsluiting van de in de notariële archieven bewaard gebleven hypotheekakten.
Voorts meent de commissie dat de ingangen op de t.z.t.
over te dragen kadastrale boekhouding en registers
van over- en inschrijving onvoldoende zijn om
tegemoet te kunnen komen aan de verlangens van de
onderzoeker. Met name ontbreken mogelijkheden om
straatnamen, huis- en veldnamen, koopprijzen e.d. op
te sporen.

va
n

III. INHOUDELIJKE ONTSLUITING VAN DE MINUUTAKTEN
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Voordat tot nadere inhoudelijke ontsluiting van de
minuutakten kan worden overgegaan dienen deze archiefbestanddelen te worden genummerd. Het systeem van
nummering dient zodanig te zijn dat, wanneer in de
toekomst mocht worden overgegaan tot automatische
verwerking van de gegevens uit de notariële akten,
niet een nieuwe nummering behoeft te worden aangebracht.
Het systeem dient landelijk te worden opgezet.
Elke akte moet geidentificeerd kunnen worden.
Daartoe stelt de commissie een 11-cijferig nummer voor;
als voorbeeld:
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1. Nummering van de minuutakten

1472.894.0015
Het eerste getal, bestaande uit vier cijfers, heeft
ten doel de notaris te identificeren.
De commissie stelt voor een staat te vervaardigen van
alle notarissen, die van 1811 tot 1895 in functie waren,
chronologisch geordend naar de datum van het koninklijk
besluit van benoeming. Indien er meerdere notarissen
op één dag benoemd zijn komen die notarissen in
alfabetische volgorde te staan. Alle notarissen, die
in 1811 hun ambtsbediening uitoefenden, zijn bekend,
hun protocollen zijn geinventariseerd. Deze namen
kunnen dus worden verzameld en gealfabetiseerd. Dit
bestand neemt de eerste tientallen nummers in op de
aan te leggen staat . Daarna volgen de sedert 1811
benoemden in volgorde van de koninklijke besluiten.
Zo ontstaat een "gesloten" systeem: het is niet
mogelijk, doch ook niet noodzakelijk, later nog
notarissen "tussen te voegen".
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Alle notarissen uit deze periode zijn immers bekend;
een ieder krijgt op deze wijze zijn eigen, vaste
nummer.
Overgeplaatste notarissen behouden in het door de
commissie ontworpen systeem hun "oude" nummer, ook
als ze bij nieuw koninklijk besluit een andere standplaats hebben gekregen.
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Het tweede en het derde getal identificeren de afzonderlijke notariële akten.
·Het tweede getal, bestaande uit drie cijfers, geeft
het jaartal van de akte, minus het millenniumgetal.
Dit is dus het jaar waarin de akte verleden werd.
Het derde getal is het aktenummer.
Als zodanig geldt niet hetrepertoirenummer of het
nummer dat de notaris op de akte zette. De wet eist
slechts chronologische nummering der akten en inschrijving op dat nummer in het repertoire. Vele
notarissen echter nummerden de minuutakten afzonderlijk, zodat iedere akte twee nummers draagt in zo'n
protocol. Verwarring bij degene die indiceert en bij
de gebruiker lijkt dan niet uitgesloten. Dit laatste
geldt temeer bij die notarissen, die niet per jaar
nummerden, doch gedurende hun gehele ambtsperiode
één doorlopende nummering hanteerden. Begrijpelijk
is dan dat aan het eind van de ambtsperiode zeer hoge
nummers op de akten voorkomen, waarvan het overnemen
wellicht tot vergissingen kan leiden.
Gezien het vorenstaande adviseert de commissie, dat
door de zorg van de archivarissen alle akten per jaar
doorlopend genummerd worden. Op deze wijze wordt
voorkomen dat direct bij de opzet van een nieuw systeem
reeds hiaten ontstaan in de nummering (brevetakten,
niet aanwezige minuutakten). Aangezien het mogelijk is
dat meerdere J~ren in één doos zitten opgeborgen,
of wel juist een jaar meerdere dozen omvat, zal het
aanbrengen van de doorlopende nummering per jaar met
zorg dienen te geschieden.
Bij inventarisering van de notariële archieven zal men
er op bedacht moeten zijn de nummers van de akten te
vermeld·en als deze niet per jaar kunnen worden bijeengehouden, b.v. als volgt:
inv. nr. 72: minuutakten, 1853 januari-juni (nrs •. 1-124);
inv. nr. 73: minuutakten, 1853 juli-december (nrs.125312 ), ;
inv. nr. 74: minuutakten, 1854.
De comm 4 Q~ie heeft zich ampel beraden over de vraag
of het
· aanbeveling verdient ook de bladzijden
op te nemen, waarop de gegevens werkelijk worden aangetroffen. Indien zulks gedaan zou worden, betekent
dat een zeer tijdrovende arbeid: het pagineren van de
notariële protocollen. De commissie meent dat volstaan
kan worden met opnemen van het aktenummer. De gegevens
die in één akte voorkomen - zij het op verschillende
bladzijden van die akte - hangen nauw samen (b.v.
namen van verkopers, kopers, aanduiding van het verkochte enz.), zodat het raadzaam lijkt die samenhang
te handhaven.
De
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De commissie heeft nog bezien of het systeem van
nummering, ontworpen in verband met de mogelijke
automatische verwerking van gegevens, ook te benutten
is bij de plaatsing van de archiefbestanddelen in de
archiefbewaarplaats. De commissie kwam tot een ontkennende beantwoording van deze vraag. De afzonderlijke
bewaarplaatsen bezitten uiteraard slechts enkele
·
"losse" nummers uit het landelijke systeem, namelijk
van notarissen wier archieven naar de betreffende
archiefbewaarplaats zullen worden of zijn overgebracht.
Om praktische redenen is echter voor de berging in
de archiefbewaarplaats een doorlopende nummering van
de notarissen per archiefbewaarplaats te verkiezen.
De beheerders zullen bij de plaatsing een eigen
systeem moeten hanteren. Een conoordans zal een brug
moeten slaan tussen de nummering der notariële
archieven in de archiefbewaarplaatsen en het landelijke systeem van nummering van de notarissen ten
behoeve van de automatische verwerking der gegevens.

va
n

A. Voorwaarden

C

2. Methode van inhoudelijke ontsluiting

1}·

Ad a.
Het is niet de bedoeling van de commissie geweest een
systeem te ontwerpen dat rechtstreeks gericht is op
verwerking met het oog op de computer. Zolang de
computer nog niet ingeschakeld kan worden moet de
ingang op de archiefbescheiden op conventionele wijze
geraadpleegd ku~en worden.
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De commissie meende een methode voor ontsluiting te
moeten ontwerpen die
a. bewerking met het oog op de computer niet a priori
in de weg staat;
·
b. voldoende gedetailleerde gegevens fourneert om in
de meeste gevallen het raadplegen van de akte(n)
zelf overbodig te maken.

Ad b.
De commissie is zich terdege er van bewust dat indices
nimmer in d.e plaats kunnen treden van de stukken zelf.
Zij realiseert zich echter ook dat de archiefbewaarplaatsen over weinig personeel beschikken, terwijl
het veelvuldig raadplegen van de stukken zeer nadelig
blijkt te zijn voor het behoud daarvan.

·B. Het uittreksel
Deze overwegingen deden de commissie kiezen voor een
methode waarbij alle relevante gegevens uit één akte
in één uittreksel worden opgenomen, welk uittreksel
op een fiche wordt vermeld, welk fiche vervolgens in
zijn geheel vermenigvuldigd wordt en in verschillende
rubrieken wordt opgeborgen.
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Tot nu toe is de vrij algemeen gebruikelijke methode
van indiceren die, waarbij elk gegeven op een afzonderlijk fiche wordt vermeld en de fiches in verschillende
rubrieken worden opgeborgen. Deze methode is o.m.
voor het uitsluitend op namen klapperen goed bruikbaar.
De commissie had ·tot opdracht een systeem van ontsluiting te ontwerpen dat bruikbaar kan zijn voor
velerlei vormen van historisch onderzoek. Daarom
dienen zoveel mogelijk gegevens aan de akten ontleend
te worden. Het telkens op één fiche vermelden van
één gegeven wijst de commissie af. Het isoleren van
gegevens uit hun natuurlijke samenhang verhindert
de onderzoeker om door geintegreerd gebruik van
verschillende gegevens met maximaal rendement te
arbeiden. De genealoog b.v. kan aan de hand van de
woonplaatsen, beroepen en andere gegevens soms een
keus maken uit vele dragers van dezelfde familienaam.
Indien hij slechts met fiches met familienamen wordt
geconfronteerd, ontbreken hem deze nuttige hulpgegevens. Gevolg is dan tevens d.at het aantal opgevraagde akten (waarin alle gegevens wel in hun
context voorkomen) -d.w.z. het aantal opgevraagde
pakken of delen - stijgt.
Een bezwaar tegen de door de commissie aanbevolen
methode kan gelegen zijn in de kosten van vermenigvuldiging. Deze (relatief steeds minder wordende)
kosten wegen echter op tegen de besparing in tijd
en mankracht die anders vereist zou zijn voor het opnemen van een aantal gegevens per akte op een aantal
afzonderlijke fiches. Mechanische vermenigvuldiging
kan door ander personeel dan wat voor het indiceren
nodig is geschieden; vergissingen door het met de hand
overschrijven of typen zijn uitgesloten.

C

C. Redactionele vorm van het uittreksel
Duidelijk is (zie blz. 11) dat de minuutakten 1842-1895
voor ongeveer de helft akten van transport en
hypotheek zijn. Ook de overige 19e eeuwse akten zijn
tamelijk eenvormig en bevatten voornamelijk vaste
categorieën gegevens. Daarom is het mogelijk van de
meest voorkomende soorten akten modeluittreksels te
maken. Overeenkomstig deze modeluittreksels kunnen
van de akte uittreksels in gestandaardiseerde vorm
gemaakt worden op fiches van A 6-formaat (105 mm x
148 mm).
Op een in te vullen fiche staat alleen de naam van de
akte voor~edrukt. Voorts is er een kantlijn aangebracht. Voór de kantlijn wordt telkens het nummer van
de rubriek 2) ingevuld, overeenkomstig het modeluittreksel van de betreffende akte.
2) In dit verslag worden de termen "positie" en
"rubriek" dooreen gebruikt.
Achter
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Achter de kantlijn volgt dan het met het rubrieknummer
corresponderende gegeven (b.v. naam, beroep enz.).
Per positie kunnen naar behoefte één of meer regels
gebruikt worden. Voor iedere nieuwe positie echter
wordt een nieuwe regel gebruikt.
In verband met een snelle raadpleging en zeker met het
oog op mogelijke automatische verwerking van de
gegevens is het niet alleen noodzakelijk dat elke
rubriek gegevens op alle fiches hetzelfde nummer heeft,
maar ook dat de uittreksels (fiches) uniform zijn ingedeeld, waarbij de afzonderlijke categorieën
gegevens in vaste volgorde onder elkaar voorkomen.
De commissie stelt zich zo'n fiche als volgt voor
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1472.894.0015
huwelijksvoorwaarden
1 Johaanea L.P. Jaaaea
2 !bakker
3 Leidea
5 leeltje A.W. Sohooamaa
6 aaaister
7 Leidea
9 01 Johaana K. Sijffera, moeder bruidegom
02 Klaas Schooaman, •ader bruid
, 10 ~1 bakkersweduwe 10.02 herbergier ia de Gouden Lee~w
11 01 Laidea 11.02 Leidea
· 12 01 Pieter Jaasea (oTerl) 12.02 Neeltje Ruitenberg
· 50 b~ideg~m brengt zijn bakkerij ia

De commissie heeft opzettelijk hiaten in de nummering
opengelaten (nrs. 23 t/m 27, 42 t/m 46 en 48). In die
vrije rubrieken kunnen gegevens worden opgenomen uit
andere dan door de commissie bewerkte categorieën
akten. Het is noodzakelijk dat dit opvullen van open
posities niet door iedere archivaris afzonderlijk
geschiedt, doch door de rijksarchiefdienst gecoördineerd wordt. Vergelijk blz.58.
D. Voordelen van gestandaardiseerde uittreksels

...

Deze door de commissie voorgestelde methode van ontsluiten kan geacht worden het midden te houden tussen
indiceren, het maken van een repertorium en het maken
van regesten •
Met
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Met nadruk wijst de commissie er op dat de gegevens
die zij hierna opnoemt als in de uittreksels te · vermelden, door haar als voldoende representatief voor
de inhoud der betreffende akten worden beschouwd.
Dit verhindert uiteraard niet dat archivarissen méér
gaan opnemen ;vergelijk blz. 21 • De commissie raadt
echter af om minder op te nemen dan zij voorstelt.
Niet alleen kan de ontsluiting dan niet meer beantwoorden aan het doel: de ontsluiting voor velerlei
vormen van onderzoek, bovendien zouden de uittreksels
dan te subjectief worden. Zie verder blz.19 over
mogelijke fasering van de ontsluiting.
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Bij de beoordeling van de voorgestelde methode van
ontsluiten moet men, naar het de commissie voorkomt,
in het oog houden dat het modern historisch onderzoek
steeds vaker ge.bruik maakt van grote aantallen
gegevens. Het thans ontworpen systeem ontsluit de
massaliteit van de gegevens, terwijl het de schijn
heeft dat andere systemen van ontsluiting (b.v.
aparte fiches voor afzonderlijke gegevens) meer het
oog gericht houden op "klassieke" vraagstellingen:
de genealogie, de geschied·enis van een bepaald gebouw
enz. Het systeem van de commissie levert uiteraard
mede voor dit soort vraagstellingen de gegevens.
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De commissie meent voorts dat invoering van de door
haar ontworpen gestandaardiseerde uittreksels het
grote voordeel biedt dat tussen de diverse archiefbewaarplaatsen de fiches onderling uitgewisseld
kunnen worden. Uniformiteit impliceert hier optimale
uitwisselbaarheid.
De commissie wijst er op dat bij inbewaringgeving van
19e-eeuwse notariële archieven, mede op advies van de
Archiefraad (advies nr. 47, zie verslag 1972 blz. 77~
o.m •. als voorwaarde wordt gesteld dat van de te vervaardigen indices een dubbel ter beschikking komt
(tegen vergoeding van de kostprijs) van de rijksarchiefbewaarplaats waar de bescheiden zouden behoren
te berusten. Tot nu toe werd bij inbewaringgeving
door de rijksarchiefdienst de mogelijkheid opengelaten dat het dubbel van de index alleen zou behoeven
te betreffen gegevens betrekking hebbende op plaatsen
gelegen buiten de gemeente die de bescheiden in ·
bewaring heeft gekregen. Op advies van de Archiefraad
zal in de toekomst als voorwaarde gelden dat niet
een selectie van de index, maar de gehele index ten
behoeve van de betreffende rijksarchiefbewaarplaats
wordt vervaardigd.
De door de commissie voorgestelde uniformiteit in
formaat, indeling en inhoud van de fiches heeft tot
gevolg dat in. elke rijksarchiefbewaarplaats aanwezig
kan zijn één index, zowel bevattende een "schaduwindex" van alle in bewaring gegeven 19e-·eeuwse notariële minuutakten, als een index op de in de rijksarchiefbewaarplaats zelf aanwezige minuutakten.
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Het genoemde advies van de Archiefraad had betrekking
op inbewaringgeving door de rijksarchiefdienst aan
gemeenten. Daarom is het te begrijpen dat aan de
uitwisseling van indices tussen archiefdiensten ook
zonder dat van inbewaringgeving sprake is geen aandacht is geschonken. De commissie acht deze uitwisseling echter van groot belang voor de onderzoeker.
Gemeentearchieven moeten van het rijksarchief tegen
betaling van de kostprijs een dubbel van de door de
rijksarchiefdienst vervaardigde fiches kunnen krijgen.
Gemeentearchieven zouden onderling de op elkaars
gemeente betrekking hebbende fiches moeten uitwisselen
enz.
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De commissie geeft toe dat voor het maken van de door
haar gewenste "geïntegreerde" uittreksels inspanning
en denkwerk gevergd zullen worden. Zij meent stellig
niet dat hogere of middelbare archiefambtenaren met
dit werk belast zullen moeten worden. Dat zal door
hulppersoneel verricht moeten worden, hulppersoneel
echter dat op een hoger niveau staat dan het huidige.
Wellicht zal dit in de toekomst ook gemakkelijker te
krijgen zijn, mede gezien de aard van het werk. De toekomst zal veel vrije tijd voor ontwikkeld.e mensen
brengen, tijd, die b.v. aan de ontsluiting van de
notariële archieven gegeven kan worden. Het diepgaander
contact met de inhoud der akten zal de aandacht meer
boeien dan het noteren van losse gegevens op kaartjes.
E. Praktische gang van zaken bij het maken van de
uittreksels
De praktische gang van zaken bij het maken van de
uittreksels moge hier aldus worden samengevat.

C

1. De bewerker beschikt voor de meest voorkomende
soorten akten over modeluittreksels, waarin de uit
te trekken gegevens elk met hun rubrieknummer staan
vermeld.·
2. Bij de te bewerken akte wordt het bijbehorende modeluittreksel geraadpleegd.
3. De bewerker neemt een fiche waarop de naam van de te
bewerken akte is voorgedrukt. Afhankelijk van het
vermenigvuldi~ingsprocede (zie blz. 19 ) is dit één
A 6-fiche of eén A 4-blad met daarop vier A 6-fiches.
4. De gegevens uit de akte worden, in de volgorde
welke het modeluittreksel aangeeft, overgenomen op
het fiche. Bij elk ~egeven word.t voor de kantlijn
het rubriek(positie)nummer aangegeven.
5. Na controle wordt het fiche uitgetikt; het uitgetikte fiche wordt gecontroleerd {het is mogelijk
het uittreksel direct op een fiche te tikken~ dan wel
de eerste controle pas na het uittikken te doen).
6. Bepaald wordt onder welke rubrieken een afschrift
van het fiche moet worden opgeborgen en hoeveel
afschriften dus moeten worden vervaardigd. Hierbij
wordt rekening gehouden met de noodzaak van het
vervaardigen van een dubbelindex, b.v. ten behoeve
van andere archiefdiensten.

;
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7. Vermenigvuldiging van het fiche (op een behoorlijke
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kwaliteit papier, b.v. 120 grams) kan op verschillende manieren geschieden. De commissie wil volstaan met enige manieren aan te duiden. Door de
voortschrijdende techniek kunnen steeds weer verbeterde mogelijkheden op de markt komen.
.
Afhankelijk van de gebruikte apparatuur kan van één
A 6-fiche een aantal kopieën worden gemaakt dan wel
kunnen vier A 6-fiches tegelijk worden gekopieerd
(waarna de kopieën twee maal worden gesneden om
vier A 6-fiches te verkrijgen). Het kopiëren kan
met een fotokopiee:- of xerografieapparaat, via
offset, door stenellen of met een automatisch
repeterende schrijfmachine geschieden. Op offsetmasters en stencil-masters van A 4-formaat kunnen
hetzij langs fotografische weg hetzij met de
schrijfmachine vier fiches van A 6-formaat worden
overgebracht.
8. De door vermenigvuldiging ontstane fiches worden
opgeborgen. Het "eerste" fiche kan eventueel worden
gebruikt als "schaduwprotocol" (zie blz. 57 ) •
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3. Fasering van de inhoudelijke ontsluiting
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Fasering kan hierin bestaan dat eerst één bepaalde
soort akten of bepaalde soorten akten worden bewerkt
(b.v. alle akten die geen transport- of hypotheekakten
zijn) en in een later stadium alle andere akten.
Tegen een der gelijke fasering heeft d·e cammiss ie geen
bezwaar. De archivaris kan het beste beoordelen welke
categorie akten vóór de andere ontsloten dient te
worden. De aanwezigheid van andere bronnen speelt
daarbij een belangrijke rol. In ieder geval dient
·bij een dergelijke gefaseerde ontsluiting duidelijk
aangegeven te worden welke akten bewerkt zijn en welke
niet. Het is aan te raden de bewerkte akten op bepaalde
wijze te kenmerken en per bewerkt protocol de klad of
nette fiches in de volgorde van het protocol (voorlopig) te bewaren.
Een andere wijze van fasering zou kunnen zijn dat
begonnen wordt met het klapperen van de repertoires.
De commissie is hiervan geen voorstander om de op
blz. 10 vermelde redenen. Zij meent bovendien dat de
aan het klapperen der repertoires te besteden arbeid
beter aangewend kan worden voor de door haar voorgestelde verdergaande ontsluiting.
De commissie wijst af een fasering die bestaat uit
het aanvankelijk summier en in een later stadium meer
uitvoerig uittrekken van de akten. Bij iedere vorm
van ontsluiting komt uiteraard een subjectief element
te pas, worden derhalve bepaalde gegevens geselecteerd.
Dit geldt ook voor het door de commissie ontworpen
systeem. In de ogen van de commissie is echter
"summier" ontsluiten bij uitstek "selectief" ontsluiten.
Voor de ene onderzoeker worden wellicht belangwekkende
gegevens toegankelijk gemaakt,.voor de andere niet.
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De gehele-arbeid van het ontsluiten verliest .zo in de
ogen van de "consumenten" , de onderzoekers, wel
zeer aan waarde. Daarbij komt dat het ongewenst is
ui.t een oogpunt van continuitei t en efficiency, dat
persoon A een akte summier bewerkt en dat enige jaren
daarna persoon B dezelfde akte meer uitputtend
analyseert. De laatste dient eigenlijk het gehele werk
opnieuw te doen.
Het belangrijkste argument tegen het op deze wijze
gefaseerd toegankelijk maken is echter dat het
trekken van een lijn tussen summier en meer indringend
betekent: wederom een keuze welke gegevens voor de
onderzoeker bij uitstek belangrijk zijn en welke
minder belangrijk. Deze keus wil de commissie niet
maken. In haar visie moet de onderzoeker zoveel
mogelijk gegevens uit de fiches kunnen halen, zodat
de akten zelf gespaard blijven. Summiere, ergo dubbel
subjectieve of selecterende ontsluiting is onwenselijk.

C

4. Inhoud van de uittreksels van alle soorten akten

C
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In de uittreksels van alle soorten akten dienen de
volgende gegevens voor~komen:
(posities 1, 5, 9, 13, 17) ~ (eerste voornaam voluit,
·
·
verdere voorletters en
geslachtsnaam) van de
comparant(en) en andere
belanghebbenden;
(posities 2, 6, 10, 14, 18) hun beroep;
(posities 3, 7, 11, 15, 19) hun woon- of verbli f laats;
(posities 4, 8, 12, 16, 20) naam van overleden·
echtgenoot echtgenote);
(positie 49) jaartal van in de akte aangehaalde andere
akten;
(positie 50) bijzonderheden.
Toelichting
.A. Persoonsnamen (posities 1, 5, 9, 13, 17).
De in de akte genoemde personen zijn ongelijksoortig.
Dat de namen van de notaris en de getuigen niet
behoeven te worden opgenomen, vindt geen betwisting.
Moeilijker vindt de commissie de beslissing over de
overige personen wier namen in de akte voorkomen.
Dienen allen die de akte tekenden, derhalve compareerden
voor de notaris, in het uittreksel vermeld te worden?
Of slechts die comparanten die werkelijk partij
waren bij de gerelateerde rechtshandeling, b.v.
kopers, verkopers, vennoten, testateurs?

En
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En hoe te handelen met partijen die niet zelf compareren, doch door een lasthebber, een gemachtigde,
·een rechtsvertegenwoordiger (b.v. voogd, curator)
of een orgaan (bestuur of directie van een rechtspersoon) vertegenwoordigd worden? Wordt de vertegenwoordiger zelf dan niet opgenomen in het uittreksel?
De commissie is er van op de hoogte dat op notariskantoren zelfs geroutineerde krachten, door de notaris
belast met het maken van klappers op de akten, de
grootste moeite hebben met het onderscheid:
compa:r-anten/parti,ien, m.a.w. voortdurend in de verleiding komen de comparanten/vertegenwoordigers aan
te zien voor de partijen/vertegenwoordigden.
Gezien het vorenstaande adviseert de commissie:
a. namen van notarissen en getuigen niet op te nemen;
b. namen van verscheidene personen (comparanten),
onverschillig of zij in eigen naam of namens
anderen (partijen) optreden, steeds op te nemen;
c. namen van partijen bij de akte, al compareren zij
niet, steeds op te nemen;
d. facultatief te stellen:
- tevens de namen van alle anderen die aan de akte
rechten kunnen ontlenen op te nemen, of wel
- alle persoonsnamen op te nemen.
De beheerders der archiefbewaarplaatsen zullen
zich moeten bezinnen op de door hen gedane keuze
en deze keuze kenbaar moeten maken aan d.e gebruiker.
Aangezien het moeilijk is, uit te maken wie aan
de akte rechten ontleent, lijkt het de commissie
evenwel raadzaam te kiezen voor de tweede mogelijkheid, dus voor opneming van alle persoonsnamen.
N.B. Onder personen dienen uiteraard ook rechtspersonen te worden verstaan.

C

B. Voornamen

Wordt(en) naast oe familienaam ook de voornaam(voornamen)
voluit vermeld?
Het voluit vermelden van alle voornamen neemt te veel
tijd en is voor de identificatie van de persoon ook
niet noodzakelijk. Het vermelden van alleen de voorletters en de gesla.chtsnaam geeft onvoldoende mogelijkheid tot identificatie en schept ook problemen bij
het alfabetiseren. De commissie heeft nog overwogen om te adviseren dat alleen de eerste drie
letters van de eerste voornaam worden opgenomen.
Na uitvoerige gedachtenwisseling is dit echter verworpen: de commissie vreest voor weerstand (bij
degene die het uittreksel vervaardigt én bij de onderzoeker) tegen het reduceren van een voornaam tot
s·lechts drie letters.
De commissie adviseert de middenweg, namelijk om
slechts de eerste voornaam voluit op te nemen en van
de tweede en verdere voornamen slechts de eerste
letter.
Het is uiteraard ter discretie van de archivaris te
besluiten alle voornamen te vermelden. Plaatselijke
omstandigheden kunnen zulks wenselijk maken.

c.
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Geslacht~

familiebetrekking en adressen
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Een voordeel van het opnemen van de eerste voornaam
is nog dat in de meeste gevallen daaruit tevens het
geslacht_ van de .persoon blijkt. Het lijkt daarom nie.t ·
. nodig het geslacht van de personen afzonderlijk te · ·
vermelden. Voor de controle van het geslacht der
personen zijn er bovendien andere mogelijkheden:
voornaam van de echtgenoot(echtgenote), de burgerlijke
stand en de bevolkingsboekhouding.
·
Evenmin behoeft de onderlinge familiebetrekking
aangegeven te worden.
Ook de adressen worden niet opgenomen; vele notarissen
beperken zich tot het vermelden van de woonplaats,
terwijl het gegeven weinig houvast biedt in verband
met de grillige omschrijving der adressen.
Voor de reconstructie van het bevolkingsregister is
het notarieel archief ongeschikt: zeer veel adressen
komen daarin niet voor (huurhuizen bij voorbeeld.) en
van de wel vermelde adressen worden niet alle bewoners
genoemd. In gemeenten waar het bevolkingsregister is
te niet gegaan (Leiden) zou men echter kunnen besluiten
de pos i tie "woonplaats" wel aan te vullen met het ·
adres.
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D. Beroep (posities 2, 6, 10, 14, 18)

C

Van alle· in het uittreksel te vermelden personen wordt,
naast de naam van hun echtgenoot(echtgenote) en de
woon- of verblijfplaats opgenomen het beroep. De
commissie meent dat het beroep zoals dat in de akte
staat integraal in het uittreksel dient te wo·rden
opgenomen: dus niet "scheepskapitein", maar "kapitein
van het schip Maria".
Indien in de akte van een persoon wordt aangegeven
dat deze "zonder beroep" is of dat geen beroep wordt
opgegeven,. dient in de posities 2, 6, 10, 14, 18 een
streep te worden gezet. Hoewel de :term "particulier"
veelal hetzelfde aanduidt.als "zonder beroep" dient
dit veiligheidshalve toch als beroep te worden vermeld.
Het lijkt de commissie namelijk raadzaam dat degene
die de uittreksels maakt, niet behoeft té selecte~en.
De notariswet eist vermelding van beroep of maat~chappe
lijke betrekking, zodat een zekere variëteit in deze
aanduidingen kan ontstaan.
.
Wel lijkt het ongewenst, nevenfuncties of andere
.
maatschappelijke betrekkingen op te nemen (lid van de
gemeente·raad) of andere informatie, b.v. ridderorden.
Het beroep van de echtgenoot(echtgenote) kan mede in
de posities 2, 6, 10, 14, 18 vermeld worden.
·
E. Twee of meer personen in één rubriek
De commissie heeft zich uitvoerig bezonnen over de
vraa~, hoe te handelen wanneer twee of meer personen
in éen rubriek voorkomen (b.v. een aantal verkopers).
De aanvankeliJke voorstellen op dit punt bleken bij
nadere beschouwing niet voldoende doordacht.
·De
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F. Lasthebbers (positie 13)

C

".

ne commissie komt thans tot het volgende voorstel.
Indien.in één rubriek gegevens over twee of meer
personen verwerkt moeten worden, blijven de rubrieknummers in tact. Rubriek 1 blij ft dus (b.v.) "verkopers", rubriek 2 "beroepen", rubriek 3 "woonverblijfplaatsen", rubriek 4 "gehuwd (geweest) met".
De diverse personen worden van elkaar onderscheiden
door een apart cijfer, geplaatst achter het rubriekcijfer en daarvan door een punt gescheiden.
Gegevens voorafgegaan door het zelfde cijfer slaan
steeds op dezelfde persoon. Bij voorbeeld:
1.01: familienaam, eerste voornaam, voorletters van
de eerstgenoemde verkoper;
2~01: beroep van deze;
3.01: woon-verblijfplaats van deze;
4.01: echtgenote van deze;
1.02: familienaam enz. van de als tweede genoemde
verkoper;
2.02: beroep van deze;
3.02: woon-verblijfplaats van deze tweede verkoper;
4.02: echtgenote van deze;
enz. enz.
ne commissie beveelt aan met dit systeem een proef te
nemen (zie blz. 58 inzake een proefproject). Indien
de hiervoor geschetste werkwijze niet voldoet dan
bestaat er in de ogen van de commissie geen enkel .
bezwaar alsnog op een ander systeem over te gaan, .mits
a. per persoon alle gegevens in gestandaardiseerde
volgorde achter elkaar worden opgenomen en
b. de gegevens in alle fiches onder d.ezelfde rubrieknummers gevonden kunnen worden, onverschillig of
deze nu b.v. op één verkoper of op meer verkopers
betrekking hebben.

Uit hetgeen op blz. 21 is vermeld volgt dat in elk
uittreksel (behalve in een uittreksel van een testament)
een rubriek "lasthebber(s)" dient voor te komen.
G. Jaartal van aangehaalde akten (positie 49) en bijzonderheden (positie 50)
In de rubriek "jaartal van aangehaalde akten" wil de
commissie doen opnemen het jaartal (niet de volledige
datum) van alle notariële cf.onderhandse akten waarnaar in een uitgetrokken akte wordt verwezen.
De onderzoeker kan op deze wijze in een oogopslag zien
of er in de akte naar oudere akten wordt verwezen
en zo ja, uit welk jaar deze stammen. Gedacht kan
worden aan de z.g. titels van aankomst van onroerend
goed (de akte(n), waaraan de verkoper zijn rechten
ontleend). Opneming van de volledige data dier akten
geeft niet méér informatie dan het jaartal. _ .
De onderzoeker zal meer bijzonderheden over die voorakten uit de akte zelf moeten halen. Het uittreksel
signaleert slechts het bestaan van die akten.
H.
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H. Depotakten
Depotakten bevatten op zich zelf weinig belangwekkende
bijzonderheden. Het interessante materiaal gaat
schuil in de gedeponeerde, aangehechte s-tukken.
·Voorgesteld wordt daarom:.
a. het aangehechte stuk (b.v. volmacht, onderhands
koopcontract) te ontleden, zo mogelijk met behulp
van een gestandaardiseerd uittreksel;
b. voor het nummer in de kop van het fiche het nummer
van de notariële depotakte te gebruiken;
c. onder positie 49 steeds het jaartal van het aangehechte stuk te vermelden en onder positie 50
(bijzonderheden): depotakte.
I. Akten van rectificatie

ie
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Hetzelfde geldt inzake akten van rectificatie. Daarvan
wordt een uittreksel opgemaakt volgens het model van
de akte waarvan de inhoud wordt gerectificeerd.
In positie 50 wordt vermeld het woord "rectificatie".
Indien het onmogelijk is de rectificatie te doen
slaan op een concrete rechtshandeling, kan het uittreksel voor akten van attestatie gebruikt worden.
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J. Twee rechtshandelingen in één akte

C

Komen er in één akte twee rechtshandelingen voor, b.v.
transport· en hypotheek, dan worden er twee uit- ·
treksels gemaakt, die hetzelfde nummer dragen doch
geletterd worden A en B. Steeds dient onder de rubriek
"bijzonderheden" melding te worden gemaakt van het
bestaan van een tweede, derde enz. uittreksel.

K. Bedrijfsvermogens, inboedels

In de uittreksels worden in de akten voorkomende
gespecificeerde bedrijfsvermogens, inboedels enz. niet
afzonderlijk vermeld. Onderzoekers dient er op getsezen te worden dat akten waarin dit soort gegevens·
kan vo.orkomen, soms aan de hand van de beroepen van
partijen kunnen worden opgespoord. Wel is het mogelijk
in de rubriek "bijzonderheden" van het bestaan van deze
"inventarissen" melding te maken.
L. Verblijfplaats van de akte
Het lijkt, in verband met de mogelijkheid van ver-.·
plaatsing van archieven door inbewaringgeving enz.,
niet opportuun uit de kop van het fiche te laten
blijken waar de betreffende akte (aan de cijfercode
herkenbaar) zich bij het maken van het uittreksel
bevond.
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5. Inhoud van de uittreksels van bijzondere soorten akten
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De commissie laat hier volgen de door haar ontworpen
modeluittreksels van de meest voorkomende aktensoorten
uit de notariële archieven. Zij meent alle anders dan
incidenteel voorkomende categorieën akten de revue
te hebben laten passeren. In de inhoudsopgave ·van·
dit verslag treft men een alfabeti~che lijst aan van
benamingen der akten, waarvoor een modeluittreksel
is ontworpen, tevens inhoudende verwijzingen, namelijk
in de gevallen waarin voor een bepaalde akte het ·
uittreksel van een nauw verwante categorie akten
gebruikt kan worden. Tenslotte zijn in de inhoudsopgave ook de namen opgenomen van die soorten akten
(b.v. roiementsakten), voor welke de commissie
welbewust geen uittreksel ontworpen heeft •.
Uiteraard diende de commissie zich te beperken tot
de vaak voorkomende categorieën rechtshandelingen.
Het vervaardigen van uittreksels uit hierna niet
genoemde akten dient zoveel mogelijk naar analogie
van de gegeven modeluittreksels te geschieden.
Het lijkt de commissie gewenst dat de rijksarchiefdienst het ontwerpen van "nieuwe" uittreksels landelijk
coördineert. Vergelijk blz. 58

- 261. Uittreksels akten van attestatie
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N.B. Als bij notariële akte wordt verklaard, dat men
afstand van het recht van hoger beroep doet, kan zulks
à.ls een attestatie beschouwd worden.
Ev.enzo de akte van eerbied. Degeen die de toestemming om
te huwen vraagt kan als attestant (positie 1), beschouwd
worden. De naam van de bruid c.q. brui~egom kan in positie
4 ev worden ondergebracht. In 32 (inhoud van de verklaring)
kan komen te staan: attestant verzoekt (wederom) toestemming
aan 7-ijn ouders X en Y voor zijn huwelijk.
Ook akten van bekendhèid, zoals verklaringen of attestaties
omtrent het bestaan van personen, hun identiteit etc. kunnen
op dit uittreksel gebracht worden.
Sommige akten van rectificatie zullen eveneens door middel
van dit uittreksel ontleed moeten worden.
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2. beroep( en)
3. woon/verblijfplaats(en)
4. gehuwd (geweest) met
13. lasthebber( a)
14. beroep( en)
15· woon/verblijfplaats(en)
16. gehuwd (geweest) met
32. inhoud van de.verklaring
49. jaartal aangehaalde ak: tet;l

va
n

1. attestant(en).

50. bijzonderheden.

Toelichting.
32. Hier zal een korte weergave moeten volgen van de verklaring.
Gezien de zeer gevarieerde inhoud van deze akten is het niet
mogelijk, een uittreksel met vaste posities daarvoor te ontwerpen.
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2. Ui ttreks.els akten van boedelbeschrijving.
N.B. Hieronder ook de akten vari inventaris.
Ook de akten waarbij andere onverdeeldheden en gemeenschappen worden.
beschreven. dan die welke uit het erfrecht voortvloeien; kunnen
op dit uittreksel ondergebracht worden. Zo b.v. boedelbeschrijving bij echtscheiding.
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2. Beroep
3. Woon/verblijfplaats
4. Gehuwd (geweest) met
5. Gerechtigde(n)
6. Beroep (en)
1. Woon/verblijfplaats(en)
a. Gehuwd (geweest) met
9. Rendant( en)
10. Beroep(en)
11. Woon/verblijfplaats(en)
12. Gehuwd (geweest met)
13. Lasthebber(s)
14. Beroep(en)
15. Woon/verblijfplaats(en)
16. Gehuwd (geweest) met

R
M

1. Erflater, oorspronkelijk gerechtigde

17. Executeur(s)-testamentair/bewindvoerder(s)
18. Beroep (en)
19. Woon/verblijfplaats(en)
20. Gehuwd (geweest) met
·21. Deelbare waarde
22. Contanten

35. Onroerend goed/schip
36. Ligging(en)/adres(sen)
37. Plaats(en)
38. Huis/veld/scheepenamen
39. Kadastrale aanduiding(en)
47. Reden van de beschrijving
49. Jaartal aangehaalde akten
50. Bijzonderheden
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Toelichting.

9. Rendant(en), n.l. degene(n) die de boedel onder zich heeft
(hebben).
17. Indien de executeur-testamentair te~ens gerechtigde is, kan
met een verwijzing volstaan worden.
21. De deelbare waarde zal in vèle boadelbeschrijvingen niet voorkomen; mocht ze wel vermeld zijn, dan dient deze wel reller te
zijn, n.l. betrekking te hebben op alle activa en passiva.
Dit laatste is van belang omdat dikwijls slecht-s het roerend
goed gewaardeerd wordt aangetroffen. Zulks hangt samen met

R

M

artikel 681 sub 3 van het wetb·::1ek van burgerlijke rechtsvordering dat eist dat in de boedelbeschrijving wordt opgenomen
dering van de roerende goederen."
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"de korte bescl:lrijving der goederen met de vermelding der waar-
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22. Hieronder het bedrag aan contanten.
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47. Hier kan vermeld worden: overlijden, echtscheiding, ontbindingrechtspersoon. In het algemeen is deze positie bestema om de
reden van de (in de akte gerelateerde) rechtshandeling aan te
duiden.

50. Afzonderlijke objecten/voorwerpen kunnen, als bij testamenten,
onder de rubriek "bijzonderheden" worden opgenomen (zie onder

C

18 (testament)). Onroerend goed wordt steeds vermeld (35-39J
zie uittreksel nr. 19. (transport onroerend goedjschip)). De
personalia van de schatters behoeve niet te worden opgenomen.
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3-. Uittreksels akten. van boedelscheiding.
N.B. Ook de akten, waarin andere onverdeeldheden en gemeenschappen, dan die welke uit het erfrecht voortvloeien,
tot verdeling worden gebracht (b.v. het vermogen van een
rechtspersoon of vereniging verdeeld wordt), worden volgens
dit model uitgetrokken.
Tevens is het mogelijk, akten afgifte erfenis en afgifte legaat op deze wijze te ontleden. Degeen die de erfenis of het
legaat ...'toucheert verschijnt sub 5 (gerechtigde(n)).
1. Erflater, oorspronkelijk gerechtigde
2. Beroep

M

3. \-loon/verblijfplaats
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4. Gehuwd (geweest) met
5. Gerechtigde(n)

14. Beroep (en)
15. Woon/verblijfplaats( en)

16. Gehuwd (geweest) met

17. Executeur(s)-testamentair/bewindvoerder(s)
18. Beroep( en)
19. Woon/verblijfplaats(en)

C
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7. Woon/verblijfplaats( en)
8. Gehuwd (geweest) met
13. Lasthebber(s)
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6. Beroep( en)

20. Gehuwd (geweest) met
21. Deelbare waarde
22. Contanten
35. Onroerend goed/schip

36.
37.
38.
39.

Ligging(en)/adres(sen)
Plaats(en)
Huis/veld/scbeepsnamen

Kadastrale aanduiding(en)
47. Reden van de boedelscheiding

49. Jaartal aangehaalde akten
50. Bijzonderheden
Toelichting
17. Ook indien de executeur-testamentair niet compareert, doch
slechts in de akte wordt vermeld, dient hij in het uittreksel
te worden vermeld. ~ie verder hiervoor uittreksel 3 (boedelbeschri,iving).
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4. Uittreksels akten van borgtocht.
1. Geldnemer(s)
2. Beroep(en)
3. Woon/verblijfplaats(en)

4. Gehuwd (geweest) met
5. Geldgever(s)
6. Beroep(en)
1. Woon/verblijfplaats(en)
8. Gehuwd (geweest) met

9. Borg(en)
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Lasthebber(s)
·Beroep( en)
Woon/verblijfplaats(en)
Gehuwd (geweest) met
Beloop (maximum) der borgtocht
47. Reden van de borgtocht
49. Jaartal aangehaalde akten
50. Bijzonderheden.

C

13.
14.
15.
16.
29.

R
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10. Beroep(en)
11. Woon/verblijfplaats(en}
12. Gehuwd (geweest) met

Toelichting.

47. Zie onder uittreksel 2 (boedelbeschrijving).
Reden van de borgtocht kan b.v. zijn geldlening, verplichtingen uit huurcontract etc.
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31. Plaats(en)
38.
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1. Echtgenoot
2. Beroep(en)
3. Woon/verblijfplaats(en)
4. Gehuwd(geweest) met
5. Echtgenote
6. Beroep(en)
1. Woon/verblijfplaats(en)
s. tlel:,luwd (geweest) met
9. Vader(s)/moeder(s)
10. Beroep(en)
11. Woon/verblijfplaats(en)
12. Gehuwd (geweest) met
13. Lasthebber(s)
14. Beroep(en)
15. Woon/verblijfplaats(en)
16. Gehu\·Td (geweest) met
35. Onroerend goed/schip
36. Ligging(en)/adres(sen)

M

5. U:il;treksels akten van echtscheidingsconvenant.

Hui~/veld/scheepsnamen

C

39. Kadastrale aanduding(en)

49. Jaartal aangehaalde acten
50.

Bij~onderheden

Toelichting.
Evenals zulks bij huwelijksvoorwaarden (uittreksel nr. 7)
het geval is, wordt de inhóud van het overeengekomelJ! &!!
gedetailleerd in positie 32.

/

- 32 6.

Uittreks~ls

akten van garantie.

N.B. Akten van vrijwaring zijn akten van garantie. Akten
van zekerheidsstelling huwelijk officieren kunnen volgens
dit model worden uitgetrokken.
1. Garantiegever(s)
2. Beroep(en)
3. Woon/verblijfplaats(en)
4. '(ehuwd (geweest) met
5. Garantie-ontvanger(s)

6. Beroep(en)
1. Woon/verplaats(en)

M

8. Gehuwd (geweest) met

C
va
n

er
ie

Beroep(en)
Woon/verblijfplaats(en)
Gehuwd(geweest) met
Beloop (maximum) van de garantie
47. Reden van de garantie/ver~lichting

Ar opy
ch rig
ie h
fra t 1
ad 97
/M 3
in
is
t

14.
15.
16.
29.

R

13. Lasthebber(s)

49. Jaartal aangehaalde acten

C

50o Bijzonderheden

Toelichting.

47. Reden van de garantie etc. Zie onder
beschrijving).

uittreksel nr. 2.;~. {boedel-

-

3~

-

1. Uittreksels akten van huwelijksvoorwaarden.
1. Bruidegom

2. Beroep
3. Woon/verblijfplaats
4. Eerder gehuwd geweest met
5. Bruid
6. Beroep
1. Woon/verblijfplaats
8. Eerder gehuwd geweest met
9. Vader(s)/moeder(s)
10. Ber.oep( en)
11. Wo~n/verblijfplaats(en)

R
M

12. Gehuwd (geweest) met

36.

Ligging(en)/adre~sen)

31. Plaats(en)

Huis/veld/scbeepsnamen
Kadastrale aanduiding(en)
Jaartal aangehaalde akten
Bijzonderheden.

C

38.
39.
49.
50.

Ar opy
ch rig
ie h
fra t 1
ad 97
/M 3
in
is
te
r

Woon/verblijfplaats(en)
16.., Gehuwd (geweest) met
35. Onroerend goed/schip

va
n

15.

ie

14. Beroep(en)

C

13. Lasthebber(s)

Toelichting.,

9. De mede optredende ouders worden vermeld. Als van beide echtelieden ~én of beide ouder(s) genoemd moet(en) worden, wordt voluit achter de betreffende naam vermeld: vader van de bruid, vader
van de bruidegom enz. Voorts wordt :iedere persoon met een apart
cijfer (01, 02. enz.) aangeduid. Zie hiervoor
blz. 22 en 23.
50. De aanbrengsten ten huwelijk t.e behandelen zoals de objectenf
voorwerpen in testamenten (zie onder uittreksel nr. 18 {testament)),
n.l. deze onder "bijzonderheden"onder te brengen, behalve het
onroerend goed dat altijd vermeld wordt G5-39J zie onder uittreksel
nr. 19 (transport onroerend goed/sohip)).

-

.
..

a.

Uittreksels akten van hyPotheek •

C

R

M

Ongeach-t de benaming die de instrumenterende no.taria boven
.de akte heeft geschreven (b.v. "schuldbekentenia·aet hypotheek", of "obligatie met hypotheek", of "onderzetting")' wordt
steeels het model-uittreksel "hypotheek" gebruikt als er onroerend goed of een schip tot zekerheid van een verpliohting.la
verbonden.
Aangezien alle hJpotheken bij akte worden gevestigd, en derhalve door middel van een uittreksel toegankelijk gemaakt, is het
niet nodig, de akten van roiement afzonderlijk te ontleden.
Deze akten worden overigens meest in originali verleden en zijn
dus niet in het protocol aanwezig.

a.
9.
10.

11.
12.

13.

Woon/verblijfplaats(en)
Gehuwd( geweest) met
Geldgever(s)
Beroep(en)
Woon/verblijfplaats(en)
Gehuwd (geweest) met
Onderzetter( a)
Beroep( en)
Woon/verblijfplaata(en)
Gehuwd (geweest) met
Lasthebber(s)

er
ie

. 3•
4.
5.
6.
7.

Ar opy
ch rig
ie h
fra t 1
ad 97
/M 3
in
is
t

•

va
n

1. Geldn9mer(s)
2. Be!l7oep(en)

C

..

14. Beroep~en)
15. Woon/verblij.fplaats( en)
16. Gehuwd (geweest) met
29. Kapitaal
31. Rente per jaar
35. Onroerend goed/achip
36. Ligging{en)/adrea{sen)
31. Plaats{en)
38. Huis/veld/scheepanamen
39. Kadastrale aanduiding{en)
47. Reden vaB.~ de hy.potheekYerlening
49. Jaartal aangehaalde akten
50. Bijzonderheden

- 35 -

Toelichting
29, 31. Afloasingsschema en looptijd worden niet vermeld.
47. De reden van de hypotheekverlening kan zijn geldlening, schuldig gebleven koopsom enz.

Ar opy
ch rig
ie h
fra t 1
ad 97
/M 3
in
is
t

er
ie

va
n

C

R

M

50. De "voorbelasting" van het on:t1oerend goed met eerdere hypotheken wordt niet geregistreerd; noch de
gegevens over de brandverzekering.
Zie verder onder uittreksels nr. 19 (transport onroerend goed/schip).

C

~·

..
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9. Uitt-reksels akten van kwijting.
N.B. Akten van déoharge kunnen op dit uittreksel
worden ondergebracht. Positie 47 luidt dan
"beheer n~la tenschap .. Ir' XYZ".
1. Crediteu~en)/ontvanger(s)
2. Beroep(en)

3. Woon/verblijfplaats(en)
4. Gehuwd(geweest) met
5. Debiteur(en) betaler(s)
6. Beroep{en).

7.

R

M

Woon/verblijfplaats(en)
8. Gehuwd (geweest) met

va
n

Ar opy
ch rig
ie h
fra t 1
ad 97
/M 3
in
is
t

16. Gehuwd (geweest) met

er
ie

14. Beroep( en)
15. Woon/verblijfplaats(en).

C

13. Lasthebber(s)

C

29. Bedrag
47. Reden van de kwijting
49. Jaartal aangehaalde akten
50. Bijzonderheden

Toelichting

29. Bedrag waarvoor is gekwiteerd
47. Reden van de kwijting, b.v. "koopsom huis Bredestraat
10 te Edam".

- 37 10.

u~~~r~ks~~~

akten van lijfrentevesti5ing

1. Rente•debiteur(en)

·. 2. Beroep( en)

C

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
28.
29.

va
n

9.

ie

8.

Gehuwd (geweest) met
Rente-trekker(s)
Beroep(en)
Woon/verblijfplaats(en)
Gehuwd (geweest) met
Verzekerd lijf/lijven
Beroep(en)
Woon/verblijfplaats
Gehuwd (geweest) met
Lasthebber(s)
Beroep( en)
Woon/verblijfplaats(en)
Gehuwd (geweest) met
Bedrag uitkering per tijdseenheid
Koopsom (contraprestatie)

Ar opy
ch rig
ie h
fra t 1
ad 97
/M 3
in
is
te
r

4.
5.
6.
1.

R
M

3. ltloon/verblijfplaats( en)

C

41. Zekerheid
49. Jaartal aangehaalde acten
50. Bijzonderheden

38

11. Uittreksels akten van maatschap
N.B. Contracten van comp~gnieschap, akten van maat- en
vennootschap onder firma enz. worden alle volgens
dit modeluittreksel behandeld. Akten van ontbinding
ener maat- ef vennootschap kunnen op dit uittreksel
'"orden ondergebracht. Ditzelfde geldt voor toe- en
en uittredingen van maten/vennoten. Voor de akten van
oprichting van een naamloze vennootschap volgt een
afzonderlijk uittreksel (nr. 12.).

R
C
va
n
er
ie

Ar opy
ch rig
ie h
fra t 1
ad 97
/M 3
in
is
t

C

~

1. Maten/vennoten
2. Beroep(en)
3. Woon/verblijfplaats(en)
4. Gehuwd {geweest) met
13. Lasthebber(s)
14. Beroep(en)
15. Woon/verblijtplaats(en)
16. Gehuwd (geweest) met
29. Kapitaal
30. Winstdeling
33. Doel
34. Firmanaam
36. Bedrijfsadres(sen)
37. Plaata(en)
38. Huis/veld/scheepanamen
39. Kadastrale aanduiding(en)
49. Jaartal aangehaalde akten
50. Bijzonderheden.

M

-

ToelichtiJig.
29. Het kapitaal van de vennootschap wordt zo mogelijk opgenomen,
met (indien beschikbaar) gegevens over de inbreng per persoon.
30. De gegevens over de winstverdeling worden als aparte categorie
opgevoerd, bv.: (a) eo%, (;b) 10%, ( c) 1""· De rente, uitgekeerd
aan de vennoten als vergoeding voor een kapitaaldeelneming,

- 39
wordt echter

Bi!!

-

opgenomen.

36, 37.Met het bedrijrsadres wordt bedoeld de zetel van de

C

Ar opy
ch rig
ie h
fra t 1
ad 97
/M 3
in
is
t

er
ie

va
n

C

R

M

relle activiteit, van het bedrijrsmatig handelen.
Indien er geen bedrijreadres bekend is, doch wel
het kantooradres, dan wordt dit laatste opgenomen •

•
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12. Uittreksels akten van oprichting naamloze vennootschap

R
C
va
n
er
ie

Ar opy
ch rig
ie h
fra t 1
ad 97
/M 3
in
is
t

19. Woon/verblijfplaats(en)
20. Gehuwd (geweest) met
29. Kap i taal
33 • Doel
34. Naam
36. Bedrijfsadres(sen)
37. Plaats( en)
38. Huis/veld/scheepanamen
39. Kadastrale aanduiding

M

1. Opri.ohters
2. Beroep( en}
3. vloon/verblijfplaa ts( en)
4. Gehuwd (geweest) met
9· Commissaris(sen)
10. Beroep(en)
11. Woon/verblijfplaats(en)
12. Gehuwd (geweest) met
13. Las theliDber( s)
14. Beroep( en)
15. Woon/verblijfplaats(en)
16. Gehuwd (geweest) met
17. Directeur( en)
18. Beroep( en)

C

.

49. Jaartal aangehaalde akten
Bijzonderheden

sn.

Toelichting:
1. Oprichters. Dit zijn de eerste aandeelhouders
29. Kapitaal. Hieronder valt niet de winstbestemming enverdeling.

I

•
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13.

Uittreksel~

akten van overdracht roerend goed/recht

N.B. Ook de overdracht (cessie) van een door hypotheek
gedekte vordering wordt volgens dit model uitgetrokken.
Positie 41 (zekerheid) luidt dan: hypotheek. Het verbande~ onroerend goed kan in pos.ties 35 e.~ worden ondergebracht. Zo geldt ook de overdracht (cessie) van
een vruchtgebruik, of de afstand van een vruchtgebruik
als de overdracht van een recht. Zelfs~nneer het overgedragen vruchtgebruik rust op een in de akte vermeld
onroerend goed dient dit uittreksel te worden gebruikt.
Alsdan kunnen pos i ties 35e.v. benut worden.

13. Lasthebèer(s)
14. Beroep(en)
15. Woon/verblijfplaats(en)
16. Gehuwd (geweest) met
17.
18.
19.
20.

C

4

R
C
va
n

Ar opy
ch rig
ie h
fra t 1
ad 97
/M 3
in
is
t

6. Beroep(en)
7. Woon/verblijfplaats(en)

er
ie

2. Beroep(en)
~. Woon/verblijfplaats(en)
4. Gehuwd (geweest) met
5. Koper(s)/verkrijger(s)

M

1. Verkoper(s)/overdrager(s)

Schipper(s)
Beroep(en)
vloon/verblijfplaats(en)
Gehuwd (geweest) met

29. Koopsom(men)
35. Onroerend goed /schip
36. Ligging(en)/adres(sen)
37. Plaats(en)
38. Huis/veld/scheepenamen
39. Kadastrale aanduiding(en)
41. Zekerheid
49. Jaartal aangehaalde akten
50. Bijzonderheden

- 42 -

,14. Uittreksels akten van plaatsvervanging nationale militie

1. Dienstplichtige
2. Beroep( en)

3. Woon/verblijfplaats( en)
4. Gehuwd (geweest) met

50 • Bijzonderheden.

C

.

C
va
n

Ar opy
ch rig
ie h
fra t 1
ad 97
/M 3
in
is
te
r

6. Beroep( en)
1. Woon/verblijfplaats(en)
a. Gehuwd (geweest) met
9. Vader(s)/ma:der(s)
10. Beroep(en)
11. Hoon/verblijfplaats(en)
12. Gehuwd (geweest) met
13. Lasthebber(s)
14. Beroep( en)
15. Woon/verblijfplaatsÇen)
16. Gehuwd (geweest) met
49. Jaartal aangehaalde akten

R
M

Vervanger

ie

s.

- 43 -

15. Uittreksels akten van procesverbaal van vergadering
1. Verzoeker( a)

2. Beroe_p( en)

Woon/verblijfplaats( en)
Gehuwd (geweest) met
Lasthebber(s)
Beroep( en)
\>loon/verblijfplaats ( e)
Gehuwd (geweest) met
Reden van de vergadering
Jaartal aangehaalde akten
Bijzonderheden

C

R

M

3.
4.
13.
14.
15.
16.
47.
49.
50.

Ar opy
ch rig
ie h
fra t 1
ad 97
/M 3
in
is
t

er
ie

1. Hier wordt slechts opgenomen, degeen/degenen op wiens/wier
~erzoek de notaris de akte heeft opgemaakt. De overige
aanwezigen worden niet vermeld.
47. Hier komt bv.: vergadering crediteuren wijlen XYZ

C

..

va
n

Toelichting

-·44l6• Uittreksels akten van schenking
1. Schenker(s)

2. Beroep(en)
3. Woon/verblijfplaats(en)
4. Gehuwd (geweest) met
. 5. Begiftigde( en)
6. Beroep(en)

C

R

M

7. Woon/verblijfplaats(en)
8. Gehuwd (geweest) met
13. Lasthebber( s)
14. Beroep( en)
15. Woon/verblijfplaats(en)
16. Gehuwd (geweest) met
17. Schipper(s)
18. Beroep( en)

er
ie

36. Ligging( en)/adre!(sen)
37 • Plaats(en)
38. Huis/veld/sebeepsnamen
39. Kadastrale aanduiding(en)

C

..

Ar opy
ch rig
ie h
fra t 1
ad 97
/M 3
in
is
t

29. Bedrag/waarde
35. Onroerend goed/schip

va
n

19. Woon/verblijfplaats( en)
20. Gehuwd (geweest) met

49. Jaartal aangehaalde akten
50. Bijzonderheden
Toelichting

29. Onder bedrag kan ook de waarde worden opgenomen (indien
bekend) van geschonken onroerend goed, meubilair enz.

- 45

17. Uittreksels akten van schuldbekentenis.

R
C
va
n
er
ie

Ar opy
ch rig
ie h
fra t 1
ad 97
/M 3
in
is
t

'i

1. Geldnemel(s)
2. Beroep(en)
3. Woon/verblijfplaats(en)
4. Gehuwd (geweest) met
5. Geldgever(s)
6. Beroep (en)
1. Woon/verblijfplaats(en)
8y Gehuwd (geweest) met
13. Lasthebber(s)
14. Beroep( en)
15. Woon/verblijfplaats(en)
16. Gehuwd (geweest) met
29. Bedrag
31. Rente per jaar
41. Zekerheid
47. Reden van de schuldbekentenis
49. Jaartal aangehaalde akten
50. Bijzonderheden.

C

.

M

N.B. Akten van schuldigerkennin& obligatie, geldlening
enz. worden steeds uitgetrokken volgens dit model •

Toelichtin~.

29, 31, 47. Zie hiervoor onder uittreksel nr. 9 (kwijting).
41. Hieronder kunnen gerangschikt worden borgtocht, zekerheidacessie en pand. Als zekerheid geldt niet de krachtens de wet
bestaande aansprakelijkheid van "persoon en goederen" in het
algemeen. Indien deze uitdrukkelijk in een akte wordt vermeld,
wordt ze niet onder "zekerheid" aangegeven.

- 46

18. Uittreksels akten van testament.
1. T•stateur
2. Beroep(en)
3. Woon/verblijfplaats(en)
4. Gehuwd (geweest) met

5.

Bevoordeeld~)

6. Beroep( en)
7. Woon/verblijfplaats(en)
a. Gehuwd (geweest) met
35. Onroerend goed/schip
36. Ligging( en~t) / adrer(sen)

R
C
va
n
er
ie

Ar opy
ch rig
ie h
fra t 1
ad 97
/M 3
in
is
t

Plaats(en)
Huis/veld/scheepanamen
Kadastrale aanduiding(en)
Jaartal aangehaalde akten
50. Bijzonderhden

M

31.
38.
39.
49.

lfoelichting.

5. Legatarissen en er.f.genamen op te nemen als '!bevoordeelden".

C

Geadviseerd wordt geen erfporties op te nemen, noch het object
van de legaten, tenzij onder "bijzonderheden" f50).
35 - 3 9. Hieronder in het testament genoemd onroerend goed.
5~ Eventuele executeurs-testamentair en bewindvoerder• worden
niet vermeld. De archivaris, die dit wel wenst, kièze XDOr
bet vermelden van alle persoonsnamen, in testamenten voorkomende. Bij oprichting van een stichting bij testament wordt
zulks in een tweede "eerste" fiche verwerkt (zie hiervoor blz. 24)
-

--·-··

Uitdrukkelijk wordt ges~d dat wat er aan voorwerpen/objecten
wordt genoemd minimaal en subjectief zal zijnJ het maken van
uittreksels van testamenten zal (anders dan de oommissie voor de
overige akten voor ogen staat, zie blz •. t8 ) dienen te
geschieden door deskundigen die niet schuwen keel gegevens onder
"bijzonderheden te vermelden. Aan de beheerders van de archiefbewaarplaatsen wordt overgelaten, criteria op te geven aan degenen
die de uittreksels op testamenten moeten maken, ~mtrent voorwerpen
en objecten die opgenomen moeten worden. Gedacht wordt o.a. aan
te identificeren boeken en kunstvomrwerpen, waardavolie collecties
(waaronder archieven) of bestanddelen daarvan.

-

47·

19. Uittreksels akten van transport onroerend goed/schip.
1. Verkoper( a)

2. Beroep( en)
3. Woon/verblijfplaats( en)
4. Gehuwd (geweest) met

36.

C
va
n
ie

Ar opy
ch rig
ie h
fra t 1
ad 97
/M 3
in
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r

13. Lasthebber(s)
14. Beroep(en)
15. Woon/verblijfplaats(en)
16~ Gehuwd (geweest) met
17. Sohipper{s)
18. Beroep( en)
19. Woon/verblijfplaats(en)
20. Gehuwd {geweest) met
29. Koopsom{ men)
35. Onroerend goed/schip

R
M

5. Kopèr(s )
6. Bèroep(en)
7. Woon/verblijfplaats(en)
s. Gehuwd (geweest) met

Ligging(en)/adre~sen)

C

31. Plaats(en)
38. Huis/veld/scbeepsnamen
39. Kadastrale .anduiding(en)
40. Servituten
49. Jaartal aangehaalde akten
50. Bijzonderheden
'toelichting•

.17 - 20. Met behulp van de na;a,a van de schipper kan het schip vaak.
ge!dentifioeerd worden. Vele schepen dragen dezelfde naam.
35- 39. De hiervoor (blz.23 ) vermelde methode van bewerken van akten
met meerdere kopers enz. verdient geen navolging bij vóórkomen
van meerdere onroerende geederen. Daar moeilijk is uit te zoeken
welke plaatselijke omschrijving bij welke kadaà~rale aanduiding beh?ort, _kunnen gegevens met betrekking tot verschillende onroerende
goederen ongespecificeerd vermeld worden.
aanduiding van de soort van onroeEen eenvoudige ' ge-•an4aa.~iseerde
~
Ge dacht wordt aan een gelimiteerd aantal mogèlijkheden,
rBn d goe d •

- .f8 -

Voorbeeldz boerenwoning/land/woonhuia/schip/(diversen).
Aangezien de objectomschrijving geatandariseerd ia, ia
bet nodig dat door degene die de uittreksela maakt, in
plaats van de plaatselijk gebruikte termen (bv. katerstede) de standaardbenamingen (bv. boerenwoning) ge-

..

36.

C

Ar opy
ch rig
ie h
fra t 1
ad 97
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ie

39•

va
n

C

R
M

38.

bruikt worden.
De tonnenmaat of tonnage kan gevoegelijk in poätie 35
worden opgenomen. Deze komt aan te luiden. Schip, 254,ton.
Hieronder ook wijknamen enz. op te nemen.
Facultatief wordt gesteld de huidige benaming toe te voegen.
In de akte voorkomende huis-, veld- en acheepsnamen, waarmee het object wordt aangeduid.
Indien huis- of molennamen deel uitmaken van het adres van
de personen kunnen in de po si ties 3, 7, 11, 1 5, 19 worden bijgevoegd.
Dit geldt natuurlijk ook voor aanduidingen als "wonende naast
de Moriaan" etcÁ
Zowel in de stad als op het platteland ia de kadastrale aanduiding een onmisbaar identificatieinstrument. Niet nodig is
de lrootte van het object (oppervlakte) op te nemen; die
kan via de kadastrale nummers worden gereconstrueerd.
Vaak geven de akten ook de totale grootte van meerdere verkochte percelen. Wie de zgn. "filiatie" van kadastrale percelen wil nagaan, blijft op de plans en beekhouding van
het (archief van het )kadaster aangewezen.
De ingestelde of vermelde servituten dienen steeds uitdrukkelijk vermeld te worden.
Niet nodig is het, de aankomsttitel van het onroerend goed1
schip op te nemen als een aparte rubriekJ onder de rubriek
"jaartal van aangehaalde akten" dienén wel de ja•rtallen
der aankomsttitels opgenomen te worden.
Hieronder behoeven ~ afspraken over huur- en laatenver~ekeaing opgenomen te worden •

40.
49.

50.

.

- 49 20. Uittreksels akten, houden vaststelling veilcondities
1. Verkoper(s)
2. Beroep(en)
3. Woon/verblijfplaats(en)
4. Gehuwd (geweest) met
13. Lasthebber(s)
14. Beroep{en)
15Y Woon/verblijfplaats(en)
16. Gehuwd (geweest) met
35. Onroerend goed/sohip
36. Ligging{en) / adres(sen)
31. Plaats(en)

38. Huis/veld/scheepanamen
39. Kadastrale aanduiding(en)

C

C
va
n

Ar opy
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ie h
fra t 1
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ie

49. Jaartal aangehaalde akten
50 .. Bijzonderheden

R
M

40. Servituten
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Uittreksels akten van procesverbaal veiling onroerend goed

N.n. 'Akten

van openbare verkoop van onroerend goed, ofwel van
veiling en toewijzing daarvan, worden met dit uittreksel
ontleed.

1. Verkoper(s)
·2. ·:seroei(en)
·3. \-loon/verblijfplaats (en)
4. Gehuwd (geweest) met

R
C
va
n
er
ie

C
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ie h
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ad 97
/M 3
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6. Beroep( en)
1. Woon/verblijfplaats(en)
8. Gehuwd (geweest) met
9. Opbieder(s)
10. Beroep(en)
11. Woon/verblijfplaats(en)
12 •. Gehuwd (geweest) met
13. Lasthebber(s)
14. Beroep(en)
15. Woon/verblijfplaats(en)
16. Gehuwd (geweest) met
17. Sohipper(s)
18. Beroep(en)
19. Woon/verblijfplaats(en)
20. Gehuwd (geweest) met
29o Koopsom(men)
35. Onroerend goed/eohip
36. Ligging(en)/adres(sen)
37. Plaats(en)
38. Huis/veld/soheepsnamen
39. Kadastrale aanduiding(en)
40. Servituten
47. Reden van de veiling
49. Jaartal aangehaalde akten
50. Bijzonderheden

M

5. J{oper(s)

Toelichting
5. koper(s7. Hiermede worden zij bedoeld, die definitief als koper,
dus als nieuwe eigenaar van het onroerend goed, optreden.
9. De opbieder is normaliter niet de koper of afmijner, dooh de persoon, die als hoogste bieder het plokgeld verdient. Indien er
niet wordt gemijnd geldt hij als koper.

- 51 -

13j Hier worden zowel de lasthebber(s) van de verkoper(s)

als Çl.ie van de koper(s) vermeld. De lasthebber van
de koper is vaak de makelaar, die op de veiling af-·
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mijnt, .doch verklaart,. dit gedaan te hebben voor een·
ander (een particulier).

- 52 ..:.
22. Uittreksels akten van proces~erbaal veiling roerend goed
1. Verkoper( a)

2. Beroep( en)
3. Woon/verblijfplaats{ en)
4. Gehuwd (geweest) met
Lasthebber(s)
Beroep{ en)
Woon/verblijfplaats( en)
Gehuwd (geweest) met
Totale koopsom
Reden van de veiling
Jaartal aangehaalde akten
Bi j·zonderheden

R

M

13.
14.
1_5.
16.
29.
47.
49.
50.

va
n

C

Toelichting
1~

C
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Slechts de verkopers worden opgenomen, niet de koper(s).
Meestal zijn er grote aantallen kopers in de akte vermeld,
waarover weinig bijzonderheden opgenomen zijn.
29.-Hier verschijnt derhalve de totale opbrengst van de veiling~
50. Indien zich onder de verkochte goederen opmerkenswaardige
objecten bevonden, dienen deze, indien opgeaomen o~der
deze positiP te worden gememoreerd. Zie verder bet opgemerkte bij : ··, uittreksels akten van testament, (ar. 18) •

..
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Uittreksels akten van verhuur en hulir

N. B•. Pachtovereenkomsten kunnen als verhuur en huur worden
'beachouwd.

. 1. Verbuurder(s)

R
C
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2"0. Gehuwd (geweest) met

35.
36.
37.
38.
39.

Onroerend goed/schip
Ligging(en)/adres(sen)
Plaats( en)
Huis1veld/scheepsnàmen
Kadastrale aandu!ding(en)

C

:i#.

13.
14.
15.
16.
17. Schipper(~!J)
18. Beraap( en)
19. Woon/verblijfplaats( en)

va
n

a.

Woon/verblijfplaats( en)
Gèhuwi (geweest) met
Huurder(s)
Beroep( en)
Woon/verblijfplaats( en)
Gehuwd (geweest) met
Lasthebber(s) ·
Beroep( en)
Woon/verblijfplaats(en)
~ehuwd .(geweest) met

er
ie

3.
. 4.
5.
6.
7.

M

2. Beroep( en)

49. Jaartal aangehaalde akten
50. Bijzonderheden
toelichting
In het uittreksel is de huur-of pachtprijs dat opgenomen;
aangezien dit gegeven in relatie gebracht moet worden
met andere elementen, die slechts direkt uit de akte
afgelezenkunnen worden.
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24. Uittreksels akten van volmacht /

"aete de oommand" • ·

N.B. Akten van procuratie. van la2tgeving en subsitutie
.worden ook volgens dit model uitgetrokken.· Akten van
benoeming en aanstelling

van een öpvolge:cid.exeouteur-

testamentair of bewindvoerder kunnen eveneens volgens
dit model worden uitgetrokken. 32 (Inhoud van de last)
wordt dan: aanwijzing opvolgend executeur-testamentair etc.
1. Volmachtgever(s)/lastgever(P)/opdrachtgever(s)/meester(s)
2. Beroep(en)

3. Woon/verblijfplaats(en)
4. Gehuwd (geweest) met

13. Lasthebber(s)

R
M

14. Beroep(en)
15. \.J'oon/verblijfplaats(en)
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35. Onroerend goed/schip
36. Ligging (en)/adres(sen)

ie

32. Inhoud van de last

va
n

C

16. Gehuwd (geweest) met

37. Plaats(en)

38. Huis/veld/scbeepsnamen

39. Kadastrale aanduiding(en)

C

49. Jaartal aangehaalde akten
50. Bijzonderheden
Toelichting

32. De inhoud van de last wordt afzonderlijk opgesomd, b.v.:
benoeming opvolgend

gemachtig~e

na overlijden van XYZ.

35939. Zie hiervoor onder uittreksel 19 (transport onroerend goed/
schip).
De 'aoten de command" ( ,.,aarin na afloop van een openbare

-·

""

verkoping van 0nroerend goed de mijner verklaart voor een
opdrachtgever gekocht te hebben) worden als volmachten behandeld. De "meester" of "opdrachtgever" dient altijd vermeld te worden, al compareert deze niet mee. De makelaar/
lasthebber krijgt positie 13. Het komt voor dat een "aote
de command" wordt aanged'..lid als "verklaring van lastgeving" •.
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25. Uittreksels akten van voogdbenoeming

. N.B.

Akten van ontslag van voogdij, en van benoeming
opvolgend voogd worden volgens dit model uitgetrokken •

.1. .Opdrachtgever
2. Beroep( en)
3. vloon/verblij fplaa ts( en)
4. Gehuwd (geweest) met

13. Lasthebber(s)
14. Beroep (en)
15. Woon/verblijfplaats( en)
16. Gehuwd (geweest) met

20. Gehuwd (geweest) met

Ar opy
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49. Jaartal aangehAalde ak+.en
50. Bijzonderheden

va
n

C

R

M

17. Voogd( en)
18. Beroep( en)
19 •. vlonn/verbli .ifplaats( en)

Toelichting

1. Hiermede wordt bedoeld de langstlevende ouder, die
krachtens art. 409 (oud) B.w. de bevoegdheid had,

C

een (opvolgend) voogd aan te wijzen.

17. Hoewel deze benoemde voogd niet vaak zal compareren,
wordt hij toch steeds in deze positie opgenomen.
Bijzonderheden omtrent de onder voogdij te stellen
kinderen worden niet vermeld.
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· 6. Opberging van de uittreksels

va
n

C
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M

Op blz. 15 en blz.18 is aangegeven dat, nadat een
· uittreksel op een fiche is vermeld, van dit fiche een
.·aantal afschriften vervaardigd dient te worden.
De aldus vervaardigde collectie fiches·dient toegankelijk te zijn door middel van een rubricering.
De commissie meent dat. de navolgende rubricering
voldoen4e ingangen voor velerlei vraagstellingen
biedt.
A•• Namen
I. Geografische namen
1. Nederland
- alfabetisch op plaats/riviernaam enz.
- boerderijnamen
- brug/sluisnamen
- huisnamen
- molennamen
- straatnamen
- veldnamen
- verblijfplaatsen
- enz.
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2. Bui tenland
- alfabetisch op landsnaam
- alfabetisch op plaats/riviernaam
- enz.

II. Persoonsnamen
- alfabetisch op persoonsnaam

- gelijkluidende persoonsnamen per plaats, cbronologiaoh

C

B. Beroepen
-alfabetisch op beroep enz., per beroep op
persoonsnaam of eventueel op plaatsnaam
C. Onderwerpen
Rubrieken op' basis van de Universele decimale
classificatie (U.D.C.), Nederlandse verkorte
uitgave.
·
De vraag rees of daarnaast ook een indeJC: op de soorten
-akten, waarvoor uittreksels ontworpen zijn, diende
te worden geadviseerd. Het is denkbaar dat een onderzoeker ge1nteresseerd is in alle testamenten of alle·
boedelbescbrijvingen welke zich in een bepaalde reeks
protocollen bevinden. Het nut evenwel van het aanleggen van een verzameling van alle fiches op .
transport- en hypotheekakten is de commissie niet
duidelijk geworden. Zij adviseert daarom de soorten
akten niet in een aparte rubriek bijeen te brengen.
De van belang zijnde categorieën akten zullen via de
index op onderwerpen kunnen worden bijeen gezocht.
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De commissie overwoog ook de wenselijkheid alle
fiches op alle akten .te rangschikken in de volgorde
van het protocol, d.w.z. een nschaduwprotocol" aan te
leggen per archiefbewaarplaats. Op blz. 19 he~ft de
commissie er op gewezen dat, in het geval van
fasering van de ontsluiting der minuutakten, het aanleggen van een "schaduwprotocol" wenselijk is.
Hiervoor kan het "eerste" (klad of nette) fiche
gebruikt worden.
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Na ampele overweging koos de commissie voor de
rubricering op onderwerp en op basis van de Universele
decimale classificatie. Zowel de registratuurambtenaren bij de overheid als het personeel van vele
wetenschappelijke bibliotheken is met deze c~assifi
catie {of met een uitwerking daarvan) vertrouwd.
Het leek de commissie niet verantwoord voor de rubricering van gegevens uit de notariële archieven met
een ander systeem te gaan experimenteren. Zij is er
van op de hoogte dat sommige U.D.C.-afdelingen niet
zijn uitgewerkt, doch meent dat de archivarissen
naar behoefte zelf zulke detaillering kunnen aanbrengen. In het algemeen zal iedere archivaris
trouwens zelf moeten beoordelen in welke graad van
verfijning hij de U.D.C. wil toepassen. Voorts kunnen
op basis van de U.D.C. onderverdelingen aangebracht
worden in de overige genoemde rubrieken.
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IV. SLOTOPMERKINGEN
. De commissie adviseert met het door haar ontworpen
systeem van ontsluiting door middel van gestandaardiseerde uittreksels een proefneming te doen •. Zij
stelt zich voor dat de rijksarchiefdienst een niet al
te omvangrijke massa akten (b.v. stammend uit een
periode van tien _jaar) toegankelijk maakt door middel'
van de. ontworpen uittreksels. Een drietal personen
·zou voor dit werk ingezet kunnen worden. ·Na voltooiing van dit proefproject ~ouden waardevolle
gegevens beschikbaar zijn omtrent de gemiddelde
tijdsduur benodigd voor het bewerken van een akte,
omtrent het kostenaspect enz.
.
Wellicht ware het ook mogelijk parallel aan dit
proefproject een soortgelijkexperiment te nemen met
een andere wijze van inhoudelijke ontsluiting, b.v.
door middel van uittreksels van akten waarin de
gegevens niet op vaste posities zijn ondergebracht
doch in een min of meer lopend verhaal zijn verwerkt
(regesten).
·
Indien na bestudering c.q. vergelijking van de resul~aten van zo'n proefproject zou worden besloten het
door de commissie aanbevolen systeem in te voeren,
dan zal de rijksarchiefdienst een begeleiding dienen
te organiseren. Degenen die met de ontsluiting bezig
zijn .moeten worden geholpen bij het vinden van oplossingen in die gevallen, waarvoor geen modeluittreksel is ontworpen of waarin de ontworpen uittreksels voor meerdere interpretaties open staan.
Omtrent het kostenaspect zij nog opgemerkt dat de
commissie een open oog heeft voor het belang van de
kosten welke het voorgestelde systeem met zich mee brengt.
Bij het opstellen van dit verslag durft de commissie
daarover echter nog_geen uitspraak te doen. Zij meent
dat zelfs na voltooiing van het proefproject uitspraken
hierover met de grootste voorzichtigheid gedaan
dienen te worden.
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....

Het lijkt de commissie niet uitgesloten dat voor
ontsluiting van de notariële archieven 1811-1842 ook
gebruik kan worden gemaakt van de bevindingen dezer
commissie.

....

De commissie meent hiermede haar opdracht te hebben
vervuld en biedt dit verslag daarom aan de Archiefraad
aan~ Zij spreekt de hoop uit dat ervaringen, welke
bij het indiceren van archieven van vóór 1811 zijn
opgedaan, niet te veel zullen worden betrokken in de
beoordeling van de voorstellen der commissie. Deze
voorstellen zijn op de toekomst gericht, betreffen
immers de ontsluiting van een vrij uniform archieffonds
dat met moderne hulpmiddelen toegankelijk gemaakt
dient te worden. Juist omdat hier een betrekkelijk
onontgonnen terrein is betreden zouden de voorstellen
van de commissie op zich zelf beschouwd en beoordeeld
dienen te worden, zo mogelijk los van de traditionele
zienswijzen en opvattingen.
/

